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WWWWWAKACJE 2012AKACJE 2012AKACJE 2012AKACJE 2012AKACJE 2012

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
prowadzi zapisy do ARA dzieci i mło-
dzieży w następujących dziedzinach:
taniec, śpiew, teatr, modelarstwo, pla-
styka, a także bajkorelaksacji. Przygo-
towano również ofertę dla dorosłych:
areobic dance jak również nowość:
chór gospel.

Szczegółowe informacje w sekreta-
riacie MOKiS, tel. 32 233 25 34 oraz
na stronie internetowej www.mokis.
pyskowice.org

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

AMAAMAAMAAMAAMATTTTTORSKI RUCHORSKI RUCHORSKI RUCHORSKI RUCHORSKI RUCH
ARTYSTYCZNYARTYSTYCZNYARTYSTYCZNYARTYSTYCZNYARTYSTYCZNY

2012/20132012/20132012/20132012/20132012/2013

Pogotowie komputerowe
PC POMOC
798-867-888

(cały tydzień od 8-21)
www.pcpomoc.com



55555Wrzesieñ 2012 Przegl¹d Pyskowicki  nr 9 (191)

PI£KA NO¯NA

        
       
         
       
         
 
           
         
         
            
         
           

     

PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

FUTSAL

          
       
  

         
          
         
       
         

 

        
         


WIZYTWIZYTWIZYTWIZYTWIZYTAAAAA EGONA EGONA EGONA EGONA EGONA FRANKE FRANKE FRANKE FRANKE FRANKE

M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.

17-5
17-10
15-8
13-5

12-12
16-9

14-10
11-8
8-7
9-13

14-18
12-13
14-16
8-15
3-19
3-18

Concordia Knurów
Orze³ Nak³o Œl¹skie
Silesia Miechowice (Bytom)
Tempo Paniówki
Sokó³ Orzech
Górnik II Zabrze
Czarni Pyskowice
£TS £abêdy (Gliwice)
Fortuna Gliwice
Gwarek Zabrze
MKS Zabrze-Koñczyce
Orze³ Miedary
MOSiR Sparta Zabrze
KS 94 Rachowice
Tarnowiczanka Stare Tarnowice
Polonia II Bytom

0
1
1
2
2
1
2
3
1
3
4
4
4
5
6
6

1
1
2
1
1
3
2
1
4
1
1
1
1
1
0
1

6
5
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
0

19
16
14
13
13
12
11
10
10
10
7
7
7
4
3
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mistrz olimpijski Egon Franke (w środku)

       
          
        
        
          
         
     

 


  

   
  

 
   





  

 
 

  
  

 
  

   
 

  
   
   
    
   
  

  
    

    

    
  
  

     
    
   


      
    
  

     
    
   


    
    
    
  

     
    
   
    
  

     
   


EKOLOGICZNE SMAKI

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne
zajęcia wspinaczkowe organizowane przez gliwickie Sto-
warzyszenie GTW, które odbywają się w środy i czwartki
w godz. od 17.30 do 19.00 w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach. Poza zajęcia-
mi odbywają się wyjazdy na zawody, skałki oraz obozy.
Informacje i zapisy: Agnieszka Drożdż tel. 604-928-589,
www.gtwgliwice.pl

ZAJÊCIAZAJÊCIAZAJÊCIAZAJÊCIAZAJÊCIA
WSPINACZKOWEWSPINACZKOWEWSPINACZKOWEWSPINACZKOWEWSPINACZKOWE
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Burmistrz Miasta Pyskowice
    

     
     
    

        
     

        
     

  

    
     
    

        

       
       


         
    
      


         
      
      

         
      
      

        
      
     

        
       
      


     
      
      
   

    
      
 

      
       
       
       
       
           
    

   
         
       
       
      
   

    
    
      

    
        
  

      


      
   

    
      
    
        
        
   

    
     
       
      
      
      
       
     
  

    
      
       
        
         
        

     
       
 

      
       
      

     
      
    
        

        
      

    
    
   

    
      

       
     
 

    
    
       

    
     
      
      
     
    
   

    
      
    
     
    

    
       
      
 

   
      
   
      
      
   
      
   
      
   
      
   
         

    
 

   
      
   
      
   
        

     
   
      

     
      
      
   

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

PRZETPRZETPRZETPRZETPRZETARGARGARGARGARG

ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIE

Krzysztof £apucha - redaktor naczelny. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Ob³¹k, P. Denisiewicz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materia³ów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ
i listów. Ka¿dy z autorów bierze odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ informacji podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach.
Nak³ad 3000 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. (32) 231-32-16

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
tel.: (32) 332-60-66; fax. (32) 332-60-02; e-mail: gazetapyskowice.pl
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NOWY GAD¯ET PROMOCYJNY
PYSKOWIC JU¯ W SPRZEDA¯Y
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T³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentów
oraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdach

Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat

- dor- dor- dor- dor- doroœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do maturyyyyy

i innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminów
Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4

tel. 668-452-917tel. 668-452-917tel. 668-452-917tel. 668-452-917tel. 668-452-917
wwwwwwwwwwwwwww.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZE PRZYSIÊGLI
ANGIELSKI - NIEMIECKI

      
  

      
      
        
    

          
       

        
         
       

      
          
         
         
    

ENGLISH PRACTICEENGLISH PRACTICEENGLISH PRACTICEENGLISH PRACTICEENGLISH PRACTICE
wwwwwwwwwwwwwww.pen-pyskowice.pl.pen-pyskowice.pl.pen-pyskowice.pl.pen-pyskowice.pl.pen-pyskowice.pl

tel. 601 789 938tel. 601 789 938tel. 601 789 938tel. 601 789 938tel. 601 789 938

CZYM SKORUPKACZYM SKORUPKACZYM SKORUPKACZYM SKORUPKACZYM SKORUPKA
ZA M£ODUZA M£ODUZA M£ODUZA M£ODUZA M£ODU

NASI¥KNIE...NASI¥KNIE...NASI¥KNIE...NASI¥KNIE...NASI¥KNIE...
CZYLI ZABACZYLI ZABACZYLI ZABACZYLI ZABACZYLI ZABAWWWWWAAAAA

Z JÊZYKIEMZ JÊZYKIEMZ JÊZYKIEMZ JÊZYKIEMZ JÊZYKIEM
ANGIELSKIMANGIELSKIMANGIELSKIMANGIELSKIMANGIELSKIM


